
 

 

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2023 Rektora Politechniki Białostockiej 

 

Wzór 

Nr rejestracyjny 
(wypełnia asystent finansowy) 

...................................... 

 

ZAPOTRZEBOWANIE 

1.1. Jednostka organizacyjna Uczelni Wydział Elektryczny 

1.2. Wnioskodawca Jan Kowalski, tel. .123456789., e-mail  j.kowalski@sd.pb.edu.pl 

1.3. Osoba materialnie odpowiedzialna Adam Nowak, tel. 111213.., e-mail a.nowak@pb.edu.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia   

 

 

Lp. 

Nazwa (opis) przedmiotu 

zamówienia 

Jedn. 

miary 
Ilość 

Kwota przeznaczona  

na realizację 

zamówienia (zł brutto) 

Pozycja w planie  

zamówień jednostki  

1 2 3 4 5 6 

1. 

usługa publikacji artykułu autorstwa 

Jana Kowalskiego pt. 

„…………………………” w czasopiśmie 

Energies 140 pkt wg wykazu MEIN 

szt. 1 

1200 CHF 

+23%VAT= 

 ok 7000 zł 

77 

2. 
druty i kable izolowane oraz 

światłowodowe 
komplet 1 2000 zł 66 

3. norma zagraniczna szt. 2 

100 EUR 

+23%VAT= 

ok 600 zł 

113 

 

3.1. Zakupy towarów spoza terytorium Polski (import i wewnątrzwspólnotowe nabycie) – TAK/NIE*.  

3.2. Jeśli TAK, należy wskazać pozycję:  1,3 

 

4.   Merytoryczne uzasadnienie celowości dokonania zakupu  

1. Usługa publikacji wyników badań nad  rozkładem luminancji zrealizowanych w ramach pracy własnej 

indywidualnej. 2. Materiały niezbędne do budowy stanowiska badawczego. 3. Norma zagraniczna do 

przygotowywania artykułów. Niezbędne do realizacji pracy własnej indywidualnej nr WI/WE-IA/0/0000.  

 

5.1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia/ń (brutto*): 9600 zł  (suma pozycji z punktu 2) 

5.2. Źródło finansowania: praca własna indywidualna nr  WI/WE-IA/0/0000. 

 
 

 
  

 Data ___.___.20.....r                  
 

Jan Kowalski 
                                        .................................................................. 

                                          Pieczęć i podpis Wnioskodawcy 

  



 

 

  

 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 5/2023 Rektora Politechniki Białostockiej 

 

 

Białystok, dnia ………………….. 

 

 

………………….…………………………… 

Pieczęć jednostki organizacyjnej Uczelni 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ  

O PRZEZNACZENIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie zakupy wymienione we wniosku o zakup związane są z realizacją projektu/pracy  

nr WI/WE-IA/0/0000.i spełniają wymagania określone dla zamówień z dziedziny nauki w rozumieniu art. 11 ust. 5 

pkt 1 pzp, czyli zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac 

badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez 

Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub 

rozwoju, a ich wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

 

 

Jan Kowalski 
………………………… 

Data i podpis kierownika  
pracy naukowo-badawczej 

 

 

 

 
 


